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АЗ И ЧИСЛАТА

2. Допълни редиците с липсващите числа.

 634, 635,               640

 880, 882,          892

1. Пресметни.

а) Към произведението на числата 6 и 8 прибави 449.

_________________________________________________

б) Частното на числата 27 и 9 извади от 181.

_________________________________________________



3. Запиши липсващите цифри и извърши действието.

 2 3 6    8 _ _
       + 4 _ _                 –  _ 7 3
        _______                   _______
           _ 5 8    3 2 5

4. Утре е 1 февруари и е петък. Кой ден от седмицата ще е на 10 
февруари?

___________________________________________________

5. От най-голямото трицифрено число, съставено от цифрите 
1, 8, 6, извади най-малкото число, образувано от същите 
цифри.

___________________________________________________

6. За 4 часа Вера изработва 24 коледни играчки. Колко колед-
ни играчки изработва за 30 минути?

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________



 

7. Ванко искал да пробяга разстояние от 920 м. Бягал 260 м и 
спрял да си почине. Бягал още 233 м и пак спрял за почивка. 
На третия път пробягал 188 м, но доста се уморил и решил да 
прекрати бягането. Колко метра му оставали до края на трасе-
то от 920 метра?
 
____________________________________________________

____________________________________________________

       Отговор: _____________
 

 
 

 
260 м                           233 м                             188 м         

 

8. Колко са двуцифрените числа, всяко от които има сбор от 
цифрите 7?

а) 5   б) 6   в) 7 

9. Равнобедрен триъгълник има обиколка 278 мм и бедро 76 
мм. Колко е дължината на основата?

____________________________________________________

       Отговор: _____________.



10. Девет еднакви квадратчета със страна 3 см са подредени 
във формата на квадрат. Колко сантиметра е 
обиколката на получения квадрат? 
  
а) 12 см   б) 24 см     в) 36 см
    
____________________________________________________

       
11. Пресметни и оцвети в зелено кутията с пуканки с най-ма-
лък сбор, а в червено – с най-голям.

    318 
+  185 

    653 
+  218 

    234 
+  399 

12. Колко са правоъгълните 
триъгълници? 
Запиши броя им.

    _______________

Колко са остроъгълните 
триъгълници? 
Запиши броя им.

     _______________

 


